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Geachte heer, mevrouw, 
 
Op grond van artikel 6a.1, derde lid van de Telecommunicatiewet (Tw) heeft het college van de 
Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) de verplichting om periodiek 
markten te onderzoeken en vast te stellen of deze markten daadwerkelijk concurrerend zijn. Aan de 
hand van een dergelijk onderzoek neemt het college vervolgens een marktanalysebesluit. Thans is het 
college bezig met de analyse van de markten voor omroeptransmissiediensten. Het college heeft deze 
analyses in zijn brief van 5 februari reeds aangekondigd1. De planning is uiterlijk 1 juli 2008 
ontwerpbesluiten ter consultatie te publiceren2. 
 
Bijgaand ontvangt u de vragenlijst van het college inzake de analyse van de markten voor 
omroeptransmissiediensten3. De vragenlijst richt zich op drie markten. Dit zijn de retailmarkt(en) voor 
afname van radio- en televisiepakketten (hierna: RTV-pakketten) via omroeptransmissieplatforms, de 
wholesalemarkt(en) voor doorgifte van programma’s en/of RTV-pakketten en een wholesalemarkt voor 
een ‘wholesaleaansluiting ten behoeve van de doorgifte van RTV-pakketten’. In hoofdstuk 2 van de 
vragenlijst gaat het college nader in op de samenhang tussen deze markten. 
  
Uw onderneming is actief als aanbieder of afnemer van omroeptransmissiediensten. Om tot 
zorgvuldige besluitvorming te komen bij de afbakening van de relevante markt(en), de eventuele 
vaststelling van aanmerkelijke marktmacht en het opleggen van specifieke verplichtingen, is het voor 
het college noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in de marktstructuur, de posities van ondernemingen 
op de betrokken markten en andere factoren die betrekking hebben op de mate van concurrentie op de 
betrokken relevante markt(en). 
                                                     
1 www.opta.nl, Brief van 5 februari 2008, kenmerk: OPTA/AM/2008/200230 
2 www.opta.nl, Brief van 21 maart 2008, kenmerk: OPTA/AM/2008/200611 
3 Een elektronische versie van de vragenlijst is op de website van OPTA (www.opta.nl) gepubliceerd. 
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Het college verzoekt u vriendelijk om zo volledig en zorgvuldig mogelijk antwoorden op de gestelde 
vragen te verschaffen. Indien u (delen van) de gevraagde informatie niet kunt verschaffen, verzoekt het 
college u de reden hiervoor te vermelden. Verder verzoekt het college u om uw antwoorden zoveel 
mogelijk toe te lichten en te onderbouwen met interne onderzoeksrapporten, marktanalyses, (niet 
geconsolideerde) jaarverslagen en businessplannen. 
 
Wellicht ten overvloede, de volgende partijen Zesko, UPC, Delta, Cogas, CaiW, KPN, Tele2, 
CanalDigitaal, NOS, SBS, RTL, Coöperatie Ons Net Eindhoven, Coöperatie Ons Net Nuenen, 
Lijbrandt Telecom, Unet en XMS zijn verplicht de gevraagde informatie te verstrekken. Het college wijst 
er volledigheidshalve op dat de gevraagde informatie van de volgende partijen wordt gevorderd en dat 
deze partijen op grond van artikel 18.7, tweede lid, van de Tw verplicht zijn om de gevorderde 
inlichtingen te verstrekken binnen de door het college gestelde termijn.  
 
Het college nodigt nadrukkelijk ook andere partijen uit om informatie te verstrekken ten behoeve van 
de uit te voeren marktanalyses. Daarnaast zijn partijen uiteraard vrij om andere, door hen relevant 
geachte informatie, te verstrekken. 
 
Vanuit de doelstelling van het beperken van de administratieve lasten heeft het college gestreefd naar 
een zo beperkt mogelijke vragenlijst. Dit heeft geresulteerd in een vragenlijst die aanzienlijk korter is 
ten opzichte van de marktanalysevragenlijst uit 2004, die destijds bestond uit 194 vragen.  
 
De door u verstrekte informatie zal met gepaste zorgvuldigheid worden behandeld. Van gegevens als 
bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel c, van de Wet openbaarheid van bestuur zal geen 
mededeling worden gedaan. Indien u van mening bent dat de door u verstrekte informatie beschouwd 
dient te worden als bedrijfsvertrouwelijke informatie in de zin van voornoemde bepaling, dient u dit 
schriftelijk en gemotiveerd aan te geven. U dient daarbij duidelijk aan te geven om welke gegevens 
en/of passages het precies gaat. Indien u niet aangeeft dat naar uw oordeel sprake is van 
bedrijfsvertrouwelijke gegevens, gaat het college ervan uit dat de gegevens geen vertrouwelijk karakter 
hebben. Het college zal een beroep op bedrijfsvertrouwelijkheid zelfstandig beoordelen hetgeen 
betekent dat een verzoek om vertrouwelijke behandeling niet zonder meer wordt gehonoreerd.  
 
Het college verzoekt u binnen 4 weken na dagtekening van deze brief de informatie toe te zenden, 
zowel in schriftelijk per post als per e-mail:  

t.a.v. drs. J.G.J. Keetelaar 
Afdeling Markten 
Postbus 90429 
2509 LK Den Haag 
Omroep-MA@opta.nl  

 
U kunt de vragenlijst in Word en PDF formaat downloaden van de website van OPTA: www.opta.nl.  
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Mocht u vragen hebben over deze vragenlijst, dan kunt u daarover contact opnemen met mevrouw 
Oltmann (+31 (0)70 315 92 78) of mevrouw Senior (+31 (0)70 315 35 33). Daarnaast bieden wij u 
graag de gelegenheid uw antwoorden in een gesprek toe te lichten. 
 
Hoogachtend, 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
Plv. afdelingshoofd afdeling Markten  
 
 
 
 
 
drs. J.G.J. Keetelaar 
 


